
KIEROWNICA WYŚCIGOWA APEX 

dla PlayStation®4 / PlayStation®3 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

1. Platforma 

 

PlayStation®4 / PlayStation®3 

*Kompatybilność z PC nie była testowana przez Sony Interactive Entertainment Europe. 

Uwaga! Poniższe informacje dotyczą ustawień dla PlayStation®4 i PlayStation®3. 

Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcjach do konsol PlayStation®4 i PlayStation®3 

 

2. Zawartość zestawu 

 

    

 

 

 

 

Kierownica           Pedały              Przyssawki 

 

 

 

Zacisk             Śrubokręt      Instrukcja obsługi 

 

 

3. Montaż 

- Kierownica 

OPCJA 1: 

a) Usuń brud z miejsca, do którego ma być przytwierdzona kierownica. 



 

 

b) Przytwierdź przyssawki do kierownicy, a  następnie do powierzchni podparcia. 

 

OPCJA 2: 

a) Przymocuj zacisk do kierownicy. 
b) Następnie zaciśnij zacisk na powierzchni przytwierdzania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Nie przytwierdzać do szklanych lub delikatnych powierzchni. 

- Pedały 

Umieść pedały na płaskiej powierzchni. 

 

4. Podłączenie 

 

a) Podłącz moduł pedałów do kierownicy. (Kierownica może  być używana bez modułu 
pedałów). 

b) Podłącz kierownicę do konsoli używając wtyczki USB. Upewnij się, że przełącznik zmiany 
konsoli jest odpowiednio ustawiony (PS4 lub PS3). 

c) Przekręć maksymalnie kierownicę w lewo i prawo. Powtórz proces przy każdorazowym 
podłączeniu lub restarcie konsoli. 

d) Dociśnij po kolei każdy z pedałów. Powtórz proces przy każdorazowym podłączeniu lub 
restarcie konsoli. 

 

 

 

 

 



 

5. Układ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Przycisk PS 
Przycisk 
SHARE/SELECT Przycisk OPCJI/START 

LED (R) statusu 
programowania 

Przycisk R3 

Przycisk R1 

Przycisk R2 

Przycisk △ 

Przycisk O 

Przycisk X 

Manetka (L1) 
Przycisk □ 

Manetka (R1) 

Przycisk Assign 

Przyciski kierunków 

Przycisk L2 

Przycisk L1 

Przycisk L3 

LED (L) statusu 
programowania 

 

Port do podłączenia wtyczki modułowej pedałów 

Kabel do konsoli 

Wtyczka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tryb szybkiej obsługi 

Szybsze skręty dzięki maksymalnemu wychyleniu 180 stopni (zamiast 270) 

Wciśnij R2 z przyciskiem Assign aby włączyć (270 180) 

- Lewy LED zaświeci się na niebiesko przez 3 sekundy. 

Wciśnij L2 z przyciskiem Assign aby wyłączyć (180  270) 

- Lewy LED zaświeci się na zielono przez 3 sekundy. 

 

7. Dostosowanie czułości 
a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy. 
b) Wciśnij przycisk opcji. 
c) Wybierz pozycję RS.  
d) Zwiększ lub zmniejsz czułość strzałkami góra/dół. 
e) Wciśnij przycisk Assign. 

- poszczególne kroki oznaczone są sygnałami lampki LED. 

 

8. Funkcja przełączania 

Przełączanie między konsolami: 

PlayStation 4  

 

PlayStation 4 tryb sterowania 

 

PlayStation 3 

Lewy pedał 

Wtyczka modułowa 

Prawy 
pedał 



 

System sterowania działa tylko przy podłączeniu do PS4, i tylko z tytułami kompatybilnymi z tą 
funkcją. System ten oparty jest na sterowaniu pedałami i manetkami. 

9. Dostosowanie czułości pedałów 

a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy. 

b) Wciśnij i przytrzymaj pedał, który chcesz dostosować. 

c) Zwiększ lub zmniejsz czułość strzałkami góra/dół. 

d) Wciśnij przycisk Assign. 

UWAGA! Poszczególne kroki oznaczone są sygnałami lampki LED. 

 

10.  Konfiguracja martwej strefy 

a) Przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy. 

b) Wciśnij przycisk opcji. 

c) Wybierz pozycję „LS” . 

d) Wartość martwej strefy ustawiasz strzałkami góra/dół. 

e) Wciśnij przycisk Assign. 

 

11. Konfiguracja modułu Assign 
a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy. 
b) Wciśnij przycisk, których chcesz przeprogramować (z pośród 6 programowalnych). 
c) Wciśnij przycisk aby zmapować go do wybranego przycisku programowalnego. 

Programowalne przyciski: L2, R2, L manetka, R manetka, lewy pedał, prawy pedał. 

Resetowanie przycisków: 

Aby zresetować dany przycisk, przytrzymaj przycisk programowania przez 3 sekundy, a następnie 
wciśnij 2 razy przycisk, który chcesz resetować. 


